
 
 

  

 
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru Tineret şi Sport                     Nr. 4c-25/ 20/ 14 aprilie 2021  

                 

 

           

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de lege pentru modificarea și 

completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Plx. 432/2019), trimis 

Comisiei pentru tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului Permanent 

din 8.02.2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Tudor Rareș POP 
 

      

 

 

 

 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Tineret şi Sport                         Nr. 4c-25/ 20/ 14 aprilie 2021 

 

RAPORT  

asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 

 

  Prin adresa Biroului Permanent nr.155 din 8.02.2021, Comisia pentru tineret și sport a fost sesizată în vederea examinării 

și întocmirii unui raport cu proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Plx. 

432/2019). Menționăm că inițial acest proiect de lege a fost repartizat Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru elaborarea, 

modificarea și completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România, Comisie care și-a încetat activitatea. 

 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de lege în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-

a din Constituția României, republicată. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 

           La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ (nr.383/14.05.2019); 

- avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-7/421 din 21 octombrie 

2019); 

- avizul favorabil  al Consiliului Economic și Social (nr.2074 din 24.04.2019); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului  (nr.1010 din 04.07.2019); 

- punctul de vedere în cea mai mare parte negativ al Ministerului Tineretului și Sportului  (nr.2986/ 11.03.2021). 
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Proiectul de lege are ca obiect reglementare modificarea unor prevederi din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

prin instituirea unei obligații pentru autorităţile administraţiei publice locale de a aloca fonduri din bugetul local pentru finanţarea 

activităţilor şi programelor sportive organizate şi desfăşurate de către structurile de drept public subordonate autorităţilor 

deliberative. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

iniţiativa legislativă, în şedinţa din 13 aprilie  2021, fizic și prin mijloace de comunicare la distanță. La votul final asupra 

proiectului au participat 10 deputaţi din cei 12 membri. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000       

(Plx.432/2019), având în vedere următoarele argumente:  

 - amendamentele propuse instituie o obligație la nivelul autorităților locale de a finanța sportul, ceea ce contravine 

principiului autonomiei locale;  

- totodată proiectul propune reluarea unei teme (aceea a extinderii eligibilității contractului de activitate sportivă către o gamă 

mai largă de participanți la activitate sportivă) asupra căreia Comisia a decis deja în cadrul unei ședințe anterioare, deci 

reluarea ei este inoportună;    

- mai mult, o altă propunere de amendament ce vizează modificarea articolului 881 se află deja în curs de dezbatere în cadrul 

unui alt proiect de lege. 

 

  

                PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 

              Tudor Rareș POP         Ovidiu-Sergiu BÎLCEA  

 

           

                     

  
 Întocmit,  
Dr.Florin Danciu – consilier parlamentar 

Bianca Adriana Popescu – consultant parlamentar 


